
1 EFS styrelse och ledning, om lyhördhet, mod och kreativitet på riks och region/distrikt.

2 Anställda inom EFS som arbetar lokalt/regionalt/riks. För inspiration och arbetsglädje i att 
dela evangeliet i olika former av tjänster och kraft att möta utmaningar.

3 EFS utsända missionärer, volontärer och praktikanter, både dem som redan är i tjänst och dem 
som förbereder sig för tjänst i framtiden. Vi ber om beskydd över deras liv, hem och familj.

4 Alla EFS missionsföreningar, stora som små, om öppna dörrar för evangeliet, att  människor 
kommer till tro på Jesus. Vi ber om glädje i arbetet. Ledning för styrelser, ordförande och 

ideella ledare.

5 Egen bön, lyssna in Herren.

6 Alla barn, ungdomar och ledare i Salt – barn och unga i EFS. Vi ber för de anställda som 
arbetar med barn och unga lokalt och på distrikt/regioner. Vi ber att barn och ungdomar i 

Sverige ska få lära känna Jesus och att Salt ska få stå mitt i den missionen.

7 EFS internationella mission, om lyhördhet för Herrens ledning i de utmaningar internationella 
missionen ställs inför. Vi ber om vishet i beslut, så att vi är trogna vår kallelse. För ungas 

engagemang och delaktighet och mötesplatsen Ung i mission. Vi ber för ledarna inom EFS 
systerkyrkor och samarbetsorganisationer.

8 Ledarskaps- och teologiska utbildningar som sker vid våra systerkyrkors prästseminarier, 
högskolor och TEE-utbildningar samt genom EFS stipendier. För ledarskapsutbildning 

för kvinnor i Etiopien. Vi ber för lärare och alla studenter på utbildningarna i Eritrea, Etiopien, 
Tanzania och Indien, och att många ska rustas för tjänst i Guds rike.

9 För diakonala och humanitära insatser som EFS samarbetsorganisationer genomför där det 
råder konflikt och svält. Särskilt ber vi för Tigray och Indien. Vi ber att fred och rättvisa ska 

råda, att pandemin ska få ett slut och hjälp nå ut till de mest behövande. Vi ber för Capni i Irak och 
Warsan i Somalia som möter flyktingar och bedriver utvecklingsprojekt.

10 Arbetet med hälso- och sjukvård som våra systerkyrkor bedriver vid sjukhus och 
hälsostationer. De sjukhus EFS har relation till i Aira (Etiopien), Ilula (Tanzania), Ilembula 

(Tanzania) och Padhar (Indien). Vi ber för dessa viktiga platser där människor får hjälp och 
kommer inom hörhåll för evangeliet. För uthållighet för personalen och glädje i att få tjäna sina 
medmänniskor. Vi ber för sjukvårdsutbildningarna i Padhar och Aira.

Årets Se Be Ge sänds lördagen den 25 september klockan 19.00. Förutom 
historiska tillbaka blickar kommer vi att möta människor som förvandlas av 
Jesus idag, både i Sverige och utomlands. Och vi kommer givetvis att be och 
ge – för att vi till sammans ska få se hur människor och samhällen får fortsät-
ta förvandlas av Jesus. Denna böne kalender har tagits fram som en guide då 
vi gemensamt som rörelse lyfter EFS mission i Sverige och internationellt.
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11 Evangelisationsarbeten som når vidare via radio- och TV-sändningar in i otillgängliga 
områden och till länder där evangeliet inte tillåts höras. Vi ber för SAT-7 och radiosändingar 

i Eritrea och för evangelisterna från Kunamafolket som verkar i flyktingläger. Vi ber att Guds ord 
ska ha framgång, att ny mark ska brytas för evangeliet och att människor ska komma till tro.

12 Egen bön, lyssna in Herren.

13 Våra kristna syskon världen över, och här i Sverige, som förföljs på grund av sin tro. Vi ber 
för individer, familjer och gemenskaper på platser där de troende är få, nya i tron och inte 

kan leva öppet som kristna. För befrielse för de fångna, uthållighet och frid till dessa Jesu minsta.

14 Det evangelisationsarbete som pågår i EFS genom Alpha-kurser, mötesplatser i kyrkan 
och i samhället. För varje enskild kristen som bärare av Kristus ut i världen. Vi ber om 

lyhördhet för Andens ledning, uthållighet och vishet att hitta vägar att nå ut med evangeliet i 
denna tid, digitalt och genom fysiska möten. Vi ber för den återstart som pandemin innebär, för 
vägledning i identitet och riktning för missionsföreningarna som pausat verksamhet.

15 Allt diakonalt arbete som utförs lokalt i EFS. Om glädje, uthållighet och helig fantasti att 
möta behov och vara en profetisk röst i samhället. Vi ber att den kristna gemenskapen ska 

vara inbjudande och till stöd och uppmuntran för många.

16 Salts satsningar på Skatten (söndagsskola och barngrupp) och att förmedla tron i 
hemmet med Hemmasnack, Hemmakyrka och Hemmatid. För Salts scoutverksamhet, 

ungdomssatsningar och läger. För körrörelsen Soul Children och plattformen Salt+. Vi ber att 
en ung generation ska få lära känna Jesus genom dessa verksamheter. Vi ber för ledarna, om 
vägledning att visa på och upptäcka livet med Jesus tillsammans med de unga.

17 Alla nystartade EFS-sammanhang som tillkommit de senaste åren i form av EFS-
grupper i Svenska kyrkan, gudstjänstfirande EFS-föreningar, samarbetskyrkor och 

hemgruppsnätverk. Vi ber också för alla EFS-sammanhang som just nu är inne i olika 
utvecklingsprocesser. Vi ber att dessa sammanhang på olika sätt ska få vara missionsbärare i vår tid 
och få del av Guds vision för de platser där de bor. 

18 För EFS som del av och resurs i Svenska kyrkan. Vi ber för alla våra samarbetskyrkor och 
samverksanssammanhang. Vi ber om frimodighet för evangeliet, nya sätt att vara kyrka och 

förvandlande mötesplatser.

19 Egen bön, lyssna in Herren.

20 Vårt gemensamma insamlingsarbete till Kristi rikes tillväxt. Vi ber om generösa gåvor och 
glada givare. Att Se Be Ge ska nå ut brett och inspirera rörelsen och de som berörs av allt 

vårt arbete och att alla pengar som kommer in ska bli till välsignelse.

21 Insamlingsarbetet till Salt och Barn i alla länder, Bial. Vi ber om generösa gåvor till arbetet. 
Vi ber för alla de barn som genom Bial nås med evangelium, utbildning och hälsovård i 

Tanzania, Etiopien, Eritrea, Indien, Malawi, Somalia och Mellanöstern och Nordafrika. Vi ber om 
helande och upprättelse efter alla de negativa effekter som pandemin har fört med sig. Vi ber för 
alla de barn i Sverige som har ett engagemang för andra barn och vill vara med och göra skillnad 
genom Bial.
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22 Johannelunds teologiska högskola. För alla studenter, att de får rustas för tjänst i Guds rike. 
Vi ber för personalen om Herrens beskydd och välsignelse. Vi ber om vishet och glädje 

i arbetet. Att Herren ska kalla understödjare och förebedjare för Johannelund. Vi ber om Guds 
beskydd över Johannelund.

23 Alla som arbetar och studerar på EFS folkhögskolor. Att folkhögskolorna, dess styrelser, 
personal och ledning får inspiration och arbetsglädje att möta framtidens utmaningar och 

uppgifter och i att dela evangeliet i vardagen.

24 EFS konferenser och EFS årskonferens. För höstens Mission i Sverige och Livsväg. Vi ber 
om Guds ledning i planeringsarbete och genomförande. Vi ber att EFS konferenser ska få 

vara till inspiration och växt.

25 EFS framtid, att vi får vara en missions rörelse som 
får se människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Var med i gemensam bön och lovsång under sändningen.

26 Bönemånaden och Se Be Ge.
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Skriv Se Be Ge i meddelandet.

25 sept 19.00 
på efs.nu/sebege
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